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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tanaman Stroberi   

Tanaman stroberi  merupakan tanaman hortikultura yang termasuk  ke 

dalam jenis buah-buahan. Buah stroberi mempunyai nilai ekonomi yang tinggi 

dan memiliki warna, bentuk, aroma dan rasa yang khas. Menurut Zhang et al., 

(2003), buah strawberry (Fragaria sp.) termasuk dalam keluarga Rosaceae yang 

merupakan buah penting dan banyak dikonsumsi. Buah ini tergolong sangat 

mudah rusak  dengan umur simpan 2-3 hari pada suhu kamar dan rentan terhadap 

pembusukan pascapanen karena tingkat respirasi yang tinggi, tekanan lingkungan 

dan serangan pathogen. 

Kesumawati dkk., (2012) menyatakan bahwa kondisi iklim dataran 

rendah  kurang sesuai sebagai  syarat pertumbuhan optimum tanaman stroberi, 

karena suhunya yang tinggi dan kelembaban udara yang rendah. Salah satu upaya 

penurunan suhu adalah dengan melakukan modifikasi iklim mikro.  

Syarat pertumbuhan tanaman stroberi antara lain adalah: 1) curah hujan 

sebesar 600-700 mm/tahun, 2) lama penyinaran matahari sebanyak 8-10 jam tiap 

harinya, 3) dapat beradaptasi dengan baik di dataran tinggi tropis yang memilki 

temperatur 17-20° C dan 4) kelembapan udara yang baik untuk tanaman stroberi 

yaitu antara 80-90%. Jika ditanam dalam pot media harus memiliki sifat porous, 

mudah merembeskan air dan unsur hara selalu tersedia. Ketinggian tempat yang 

memenuhi syarat iklim tersebut adalah 1000-1500 meter dpl. Tanaman stroberi di 
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Indonesia dalam setahun dapat berproduksi hingga lima kali, puncak produksi 

terjadi pada bulan Juli-Agustus tergantung keadaan lingkungan. Tanaman 

stroberi memiliki karakter yang tidak terlalu berat, pertumbuhan daun yang 

rimbun dan memiliki kecepatan tumbuh rendah hingga menengah (Pratiwi dkk., 

2017). 

  Permintaan buah stroberi yang semakin meningkat mendorong perlunya 

upaya ekstensifikasi dan intensifikasi budidaya tanaman ini. Secara umum, 

tanaman stroberi menghasilkan buah pada umur 8 minggu setelah tanam (MST), 

selama periode ini juga dihasilkan stolon. Stolon adalah perpanjangan tunas 

stroberi yang tumbuh horizontal sejajar dengan permukaan tanah (menjalar) 

Stolon dimanfaatkan sebagai perbanyakan vegetatif tanaman, dan keberadaannya 

dapat menghambat perkembangan bunga dan buah stroberi. Salah satu upaya 

optimalisasi produksi buah stroberi adalah dengan pengaturan pemotongan stolon 

agar dapat meningkatkan produktivitas buah dan tetap menghasilkan stolon untuk 

perbanyakan tanaman (Zaimah dkk., 2013). 

  Menurut Pribadi (2001), pembentukan stolon pada tanaman stroberi 

terutama terjadi pada fase vegetatif, namun jumlahnya mengalami penurunan 

saat memasuki fase generatif. Tumbuhnya stolon mengakibatkan terjadinya 

persaingan hasil asimilat untuk pembentukan akar, batang dan daun. Pemotongan 

stolon diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan vegetatif yang lain, 

sehingga pada fase reproduktif asimilat dialihkan dari kebutuhan untuk 

perkembangan sink vegetatif ke perkembangan sink reproduktif. Pemangkasan 
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yang tepat dapat digunakan untuk mengatur keseimbangan antar source dan sink 

agar produksi yang dihasilkan dapat dikendalikan, sehingga pembentukan buah 

lebih cepat dan meningkatkan kualitas buah yang dihasilkan. Source (sumber) 

adalah jaringan yang mensuplai asimilat, organ tanaman yang aktif 

berfotosintesis itu adalah daun dan bagian tanaman yang berwarna hijau (yang 

mengandung klorofil). Sedangkan Sink adalah jaringan yang menampung atau 

menerima asimilat, tetapi tidak aktif berfotosintesis misalnya buah, biji dan umbi. 

    Buah stroberi kaya akan anti-oksidan alami, termasuk anthocyanin, 

flavonoid dan senyawa fenolik (Erkan et al., 2008). Menurut Budiman dan 

Saraswati (2008), selain anti-oksidan stroberi juga mengandung banyak serat, 

vitamin C dan rendah kalori. Selain itu, beberapa khasiat stroberi adalah dapat 

memutihkan gigi, sebagai anti-kanker, anti-aging dan mencegah panas dalam. 

Dalam setiap 100 gram buah stroberi segar mengandung energi 37 kalori, 

protein 0,8 g, lemak 0,5 g, karbohidrat 8,0 g, kalsium 28 mg, fosfat 27 mg, besi 

0,8 mg, vitamin A 60 SI, vitamin B 0,03 mg, vitamin C 60 mg dan air 89,9 g. 

Selain mengandung berbagai vitamin dan mineral, buah stroberi terutama biji dan 

daunnya diketahui mengandung ellagic acid yang berpotensi sebagai penghambat 

kanker, mempercantik kulit, menjadikan gigi putih, menghilangkan bau mulut 

serta meningkatkan kekuatan otak dan penglihatan. Akar stroberi mengandung 

zat anti radang ( Budiman dan Saraswati, 2008). 
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2.2 Media Tanam  

  Penggunaan bahan media tanam yang baik dan sesuai bagi tanaman akan 

mempengaruhi produksi tanaman. Media tanam dapat diartikan sebagai tempat 

tinggal atau rumah bagi tanaman. Tempat tinggal yang baik adalah yang dapat 

mendukung pertumbuhan dan kehidupan tanaman (Syahputra dkk., 2014). 

Selanjutnya menurut Mechram (2006), tanah sebagai media bercocok tanam 

memiliki beberapa kekurangan, yaitu bekerja tidak bersih, penggunaan nutrient 

oleh tanaman kurang efisien, banyak gulma, dan pertumbuhan tanaman kurang 

terkontrol. Menurut Noverita (2005), beberapa jenis bahan yang banyak 

digunakan sebagai media tanam untuk pencampuran tanah adalah sekam bakar, 

serbuk pakis, cocopeat, moss, pupuk kandang dan lain-lain. Jenis media ini 

dipilih sesuai syarat tumbuh optimal suatu jenis tanaman. 

  Pemanfaatan bahan organik seperti kompos, limbah media tumbuh jamur, 

dan arang sekam padi sangat potensial digunakan sebagai komposit media tanam 

alternatif untuk mengurangi penggunaan top soil. Salah satu kelebihan 

penggunaan bahan organik sebagai media tanam adalah memiliki struktur yang 

dapat menjaga keseimbangan aerasi. Bahan-bahan organik terutama yang bersifat 

limbah yang ketersediaannya melimpah dan murah dapat dimanfaatkan untuk 

alternatif media tumbuh yang sulit tergantikan. Bahan organik mempunyai sifat 

remah sehingga udara, air, dan akar mudah masuk dalam fraksi tanah dan dapat 

mengikat air. Hal ini sangat penting bagi akar bibit tanaman karena media 
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tumbuh sangat berkaitan dengan pertumbuhan akar atau sifat di perakaran 

tanaman (Noverita, 2005). 

2.2.1 Tanah  

  Tanah dikatakan sebagai wadah tumbuh dan penyedia unsur hara bagi 

tanaman. Tanah mampu menyediakan air dan berbagai unsur hara makro maupun 

mikro. Kemampuan tanah dalam menyediakan unsur hara, ditentukan oleh 

kandungan bahan organik tanah dan tingkat kelengasan tanah. Tanah mineral 

adalah kelompok tanah yang kandungan bahan organiknya kurang dari 20% atau 

yang memiliki lapisan bahan organik dengan ketebalan kurang dari 30 cm. Tanah 

mineral terbentuk dari pelapukan dan hancuran batu-batuan serta berasal dari 

endapan sungai. Tanah mineral kaya akan kation, dengan penambahan kation 

akan bersifat memperbaiki kondisi fisik kesuburan tanah yang akan berkaitan 

dengan perbaikan sifat tanah yang akan mendukung perbaikan lingkungan 

perakaran tanaman, sehingga akar tanaman akan mampu menyerap unsur hara 

dengan baik (Syahputra dkk., 2014). 

  Kadar humus dapat ditingkatkan dengan menambahkan bahan organik 

yang berasal dari pupuk kandang untuk mendorong populasi mikrobia di dalam 

tanah menjadi jauh lebih banyak dibandingkan jika yang diberikan pupuk kimia 

buatan Sementara itu pupuk kandang mengandung hara yang lebih sedikit 

dibandingkan dengan pupuk kimia buatan, akan tetapi memiliki kelebihan dapat 

mempertinggi humus, memperbaiki struktur tanah dan mendorong populasi 

mikroba di dalam tanah. Selain media tanam yang baik, pemupukan juga perlu 
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dilakukan untuk meningkatkan kesediaan hara bagi tanaman (Syahputra dkk., 

2014). 

2.2.2 Arang Sekam 

   Kusmarwiyah dan Sri (2011), menyatakan bahwa media tanah yang 

ditambah arang sekam dapat memperbaiki porositas media sehingga baik untuk 

respirasi akar, dapat mempertahankan kelembaban tanah, karena apabila arang 

sekam ditambahkan ke dalam tanah akan dapat mengikat air, kemudian 

dilepaskan ke pori mikro unstuk diserap oleh tanaman dan mendorong 

pertumbuhan mikroorganisme yang berguna bagi tanah dan tanaman. 

  Sukaryorini dan Arifin (2007), juga menyampaikan bahwa arang 

sekam mampu memberikan respon yang lebih baik terhadap berat basah tanaman 

maupun berat kering tanaman. Menurut Agustin dkk., (2014) karakteristik arang 

sekam padi adalah memiliki sifat lebih remah dibanding media tanam lainnya. 

Sifat inilah yang diduga memudahkan akar tanaman yang diuji dapat menembus 

media dan daerah pemanjangan akar akan semakin besar serta dapat 

mempercepat perkembangan akar. 

2.2.3 Limbah Media Jamur 

   Limbah media tanam jamur tiram adalah bahan yang berasal dari 

media tanam jamur tiram setelah dipanen. Limbah media jamur tiram masih 

mengandung berbagai nutrisi sehingga sangat tepat dijadikan bahan utama pupuk 

kompos. Komposisi limbah media jamur tersebut mempunyai kandungan nutrisi 
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seperti P 0,7%, K 0,02%, N total 0,6% dan C-organik 49,00%, sehingga kompos 

limbah jamur tiram bermanfaat untuk meningkatkan kesuburan tanah. Limbah ini 

juga dapat dijadikan kompos setelah dicampur dengan kotoran kambing (Rahmah 

dkk., 2014).  

   Aplikasi baglog jamur pada tanaman memberikan pengaruh pada 

pertumbuhan tanaman. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu kandungan unsur 

hara yang terdapat pada baglog jamur kemungkinan dimanfaatkan oleh tanaman 

untuk pembentukkan jumlah sel dengan ketebalan dinding sel yang lebih tinggi. 

Unsur hara phosfor 2,070 % dan kalium 8,515 % dalam baglog jamur cukup 

tinggi. Jika dikonversikan per satuan hektar, maka jumlah unsur hara yang 

terkandung di dalam baglog jamur adalah 2.070 kg phosfor dan 8.515 kg kalium 

(50 ton/ha baglog jamur) (Bellapama dkk., 2015). 

2.3 Pupuk Bio-Slurry 

 Pupuk organik adalah pupuk yang tersusun dari materi makhluk hidup, 

seperti pelapukan sisa-sisa tanaman, hewan dan manusia. Pupuk organik ini 

dapat berasal dari pupuk kandang atau dari limbah industri (Simatupang dkk., 

2016). Menurut Manullang (2014), usaha yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan produksi tanaman hortikultura salah satu diantaranya dengan 

pemberian pupuk. Pemupukan dilakukan dalam rangka untuk memenuhi 

kebutuhan unsur hara bagi tanaman, sehingga dapat memberikan hasil yang 

tinggi. 
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 Menurut Hilmi dkk., (2018), slurry merupakan produk dari hasil 

pengolahan biogas berbahan kotoran ternak dan air melalui proses tanpa oksigen 

(anaerobik) di dalam ruang tertutup (fermentasi). Slurry sangat baik untuk 

menyuburkan lahan dan meningkatkan produksi tanaman budidaya. 

Meningkatkan kualitas slurry bisa diberikan perlakuan dengan teknologi 

fermentasi. Fermentasi bertujuan untuk mempercepat proses perombakan bahan 

organik sehingga cepat tersedia bagi tanah dan mudah diserap oleh tanaman. 

Hasil fermentasi dari slurry produknya dinamakan bio-slurry. Bio-slurry sangat 

baik sebagai sumber nutrisi bagi tanah dan dapat menambah mikroba di dalam 

tanah. Tanah menjadi lebih subur dan sehat sehingga produktivitas tanaman lebih 

baik. Mikroba yang terkandung di dalam bio-slurry yaitu:  

1) Mikroba penambat nitrogen yang bermanfaat untuk menyediakan Nitrogen 

2)  Mikroba pelarut phosphat yang bermanfaat untuk melarutkan fosfor yang 

tidak tersedia menjadi fosfor yang siap diserap dan  

3) Mikroba Lactobacillus sp yang berperan dalam mengendalikan serangan oleh 

akar tanaman.  

 Kandungan lain dalam bio-slurry diantaranya: Asam amino, asam 

lemak, asam organik, asam humat, vitamin B-12, hormon auksin, sitokinin, 

antibiotik, nutrisi mikro (Fe, Cu, Zn, Mn, Mo). Bio-slurry ini digunakan sebagai 

pupuk bagi tanaman yang diharapkan dapat mengoptimalkan pertumbuhan 

tanaman selada keriting dan mampu meningkatkan hasil tanaman yang 

maksimal. Arnawa (2012), menyatakan bahwa jenis dan dosis pupuk organik 
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memberikan pengaruh yang sama terhadap pertumbuhan dan produksi dari 

budidaya tanaman. 

 Menurut Simatupang dkk., (2016), limbah cair biogas adalah salah satu 

pupuk organik yang dapat digunakan pada tanaman sawi. Pupuk limbah cair 

biogas merupakan pupuk dari kotoran ternak yang telah mengalami fermentasi. 

Berdasarkan analisis berat basah kandungan dalam pupuk limbah cair biogas 

yaitu C-organik (48%), N-total (2,9%), C/N (15,8%), P2O5 (0,2%), K2O (0,3%). 

Menurut Hilmi dkk., (2018), kandungan yang ada didalam Bio-slurry biogas 

meliputi bahan organik 68,59%, C-org 17,87%, N 1,47 %, P 0,52%, K 0,38%, 

dan C/N 9,09 % yang sangat diperlukan oleh tanaman. Pupuk organik merupakan 

kunci kesuburan bagi tanah yang telah kekurangan unsur hara karena terserap 

tanaman. Jadi memupuk sama halnya menambah unsur hara baru kedalam tanah 

untuk menggantikan unsur hara yang telah habis. Pengunaan bio-slurry dapat 

meningkatkan kinerja mikroorganisme di perakaran, hal ini menyebabkan 

penyerapan unsur hara oleh tanaman dapat berlangsung secara maksimal. 

 Menurut Simatupang dkk., (2016) manfaat dari limbah cair biogas 

adalah sebagai berikut. 

1. Dapat memperbaiki sifat-sifat tanah,  

2. Menghasilkan produk pertanian yang aman bagi kesehatan  

3. Mengandung mikro organisme yang efektif menyuburkan tanah  

4. Menambah nutrisi serta mengendalikan penyakit pada tanah.  
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 Limbah cair biogas juga lebih mudah diserap oleh tanaman karena 

unsur-unsur didalamnya telah terurai. Hal ini disebabkan karena pupuk limbah 

cair biogas telah mengalami proses dekomposisi oleh bakteri anaerob di dalam 

tabung penampungan, namun selama ini pupuk cair limbah biogas belum 

dimanfaatkan dengan baik. Tanah yang diberi pupuk cair limbah biogas ini 

diharapkan lebih gembur serta mudah mengikat nutrisi dan air. Pemakaian pupuk 

akan memberi manfaat yaitu, memperbaiki konsistensi tanah sehingga tanah 

menjadi lebih gembur dan mudah dalam pengolahannya, meningkatkan 

kemampuan tanah mengikat atau menahan air lebih lama yang bermanfaat saat 

musim kemarau dan meningkatkan kesuburan tanah (Simatupang dkk., 2016). 

2.4 Pengaruh Media Tanam dan Pupuk Organik Terhadap Tanaman Stroberi 

 Pupuk organik memberikan efek baik bagi lingkungan dibandingkan 

dengan pupuk anorganik, selain itu pupuk organik juga berpengaruh baik 

terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman. Menurut Razzaque and Hanafi (2001), 

pemupukan dengan menggunakan pupuk organik dapat menunjukkan hasil yang 

berbeda nyata terhadap karakteristik buah stroberi misalnya diameter buah, 

panjang buah, dan bobot buah. Penurunan hasil akan terjadi apabila pemberian 

dosis pupuk organik terlalu tinggi dan terlalu rendah. Pemberian dosis pupuk 

terlebih pada unsur P dan K memberikan pengaruh nyata terhadap jumlah bunga. 

 Penelitian mengenai pengaruh pemberian pupuk limbah biogas cair 

terhadap pertumbuhan tanaman stroberi dapat meningkatkan pertumbuhan dan 



16 

 

hasil tanaman stroberi secara nyata. Konsentrasi pupuk yang diberikan pada 

tanaman konsentrasi 125 ml /L. Konsentrasi pupuk yang tepat secara nyata dapat 

memberikan pertumbuhan yang optimum pada tanaman stroberi dan memiliki 

hasil yang lebih baik seperti tinggi tanaman, jumlah daun, jumlah buah, panjang 

buah, diameter buah, dan berat buah (Masi dkk., 2015).  

 Berdasarkan penjelasan Astuti dkk., (2015), media tanam berperan untuk 

menyimpan dan menyediakan air dan nutrisi untuk memungkinkan tanaman 

memenuhi kebutuhan hara tanaman. Media tanam campuran tanah, pukan dan 

arang sekam dapat meningkatkan daya simpan air dan kation serta mampu 

memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah. Penanaman stroberi dari bibit 

stolon menggunakan media tanam campuran arang sekam dengan pupuk kandang 

(2:1) dapat meningkatkan persentase pertumbuhan. Volume media tanam 

berkaitan pula dengan ketersediaan hara untuk memenuhi kebutuhan tanaman, 

yang diberikan melalui pupuk. Pemupukan yang tepat tidak hanya 

mempertimbangkan dosis, tetapi juga frekuensi pemberian pupuk. 

 


